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Omgevingswet
• Treedt 1 januari 2023 in werking
• Traject beleidsvernieuwing
• Goede balans benutten en beschermen bodem en ondergrond
• Uitgangspunten Ow:

• Minder regels
• Samenhangende benadering leefomgeving
• Lokaal maatwerk en
• Snellere besluitvorming (8 weken)

• Samenvoeging wet- en regelgeving (inrichting en kwaliteit)
• Stroomlijning van procedures (combineren van activiteiten)



Instrumenten
Omgevingswet
• Algemene Rijksregels

(AMvB)
• Omgevingsvisie
• Decentrale regels 

(Omgevingsplan)
• Omgevingsvergunning
• Programma’s
• Projectbesluit



Rijksregels



Beleidsvernieuwing bodem (1)
3 pijlers:
1. het voorkomen van nieuwe verontreiniging of aantasting 

(preventie) = ZORGPLICHT
2. het meewegen van bodemkwaliteit als onderdeel van een brede 

afweging over de kwaliteit van de leefomgeving in relatie tot 
functies (toedeling van functies) = BALANS TUSSEN RISICO’S EN 
MAATSCHAPPELIJKE WENS

3. het op duurzame en doelmatige wijze beheren van resterende 
historische verontreinigingen = ALGEMENE REGELS RIJK + 
DECENTRALE REGELS

Focus op chemie
Alleen niet spoed locaties



Beleidsvernieuwing bodem (2)
Bodembescherming
• Zorgplicht
• Bodembeschermende voorzieningen

Bodemsanering ( activiteiten in of op de bodem)
• 2 stelsels bevoegd gezag (overgangsrecht en Ow)
• Gemeente  bodem + provincie grondwater
• Risicobeoordeling humaan (ecologie en verspreiding)
• Functie en gebruik bepalen nog meer mate van opruimen
• Activiteiten leidend (niet vanwege milieu)  gevalsbenadering (risico-

beoordeling, onderzoek en sanering)
• Vergroten bestuurlijke afwegingsruimte decentraal



Beleidsvernieuwing bodem (3)
Milieubelastende activiteiten Wateractiviteiten

Bodemsanering Onttrekking grondwater

Graven in de bodem Infiltratie in de bodem

Opslaan van grond en bagger Lozing water oppervlaktewater of riool

Toepassen van grond en bagger Lozing grond en bagger diepe plassen



Bodem en grondwater

Bodem Grondwater
BG gemeente BG provincie
Aanvullingsbesluit bodem KRW toetsingskader
Decentrale regels (Op) Decentrale regels (POV)

Bodem Grondwater
Normen om te saneren (lood) Interpretatie van de KRW
Omvangscriterium voor melden graven Aantrekken grondwaterverontreiniging
Verplichte vergunning (maatwerk) Melden graven in grondwater
Aanpak van de bron Instructieregels voor gemeenten



Evaluatie doelen Ow bodem
Doel Omgevingswet Activiteiten op of in de bodem
Minder regels Nee

Samenhangende benadering 
leefomgeving

Moet nog blijken

Lokaal maatwerk Ja, veroorzaakt veel extra regels

Snellere besluitvorming (4 weken) Ja

Beleidsneutraal?



Maatschappelijke opgaven
Energietransitie
• Aanleg o.a. warmtenetten (TU)
• Ruimte voor bodemenergie
Woningbouwopgave
• Regels en procedures voor bouwen (regels strenger lokaal)
Klimaatadaptatie
• Niet in Rijksregels
• Aan decentrale overheden om in te vullen
Circulaire economie
• Ruimte voor hergebruik versus milieubescherming



Conclusies
Vragen Conclusie

Voldoende beschermd Ja

Kwaliteit verbeterd Bodem: afhankelijk activiteiten
Grondwater: nee

Faciliteren maatschappelijke opgaven Gedeeltelijk, afhankelijk van lokale regels
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